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சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ககயின் 

திட்டசச்ுருக்கம் 

 
  வேலம்பாகையம் & பூமலூர் சாதாரண கற்கை் மற்றும் கிராேல்  

     சுரங்கம் 

 

 

”B1” ேகக – கமனர் மினரல் – குழுமம்- ேனப்பகுதி இல்கல 

குழும பரப்பைவு = 17.42.5 ஹெக்டர் 
 

வேலம்பாகையம் & பூமலூர் கிராமம், பல்லடம் ேட்டம், திருப்பூர் மாேட்டம் 
  Letter No SEIAA-TN/F.No.7145/SEAC/ToR-724/2020 Dated: 23.06.2020 for P1; 

  Letter No SEIAA-TN/F.No.8236/SEAC/ToR-951/2020 Dated: 30.04.2021 for P2; 

  Letter No. SEIAA-TN/F.No.8185/SEAC/ToR-941/2020 Dated: 27.04.2021 for P3; 

  Letter No. SEIAA-TN/F.No.8263/SEAC/ToR-953/2020 Dated: 30.04.2021 for P4; 

  Letter No SEIAA-TN/F.No.8600/SEAC/ToR-1016/2021 Dated: 23.08.2021 for P5; 

  Standard ToR as per MoEF & CC Notification S.O. 751(E) Dated: 17th February 2020 for P6 

  Standard ToR as per MoEF & CC Notification S.O. 751(E) Dated: 17th February 2020 for P7 

  Standard ToR as per MoEF & CC Notification S.O. 751(E) Dated: 17th February 2020 for P8 

 

சுற்றுசச்ூழல் ஆவலாசகர் 
ஜிவயா எக்ஸ்ஹபாைவரசன் அண்டு கமனிங் ஹசால்யுசன்ஸ்,வசலம். 

 

பழைய எண். 260- B, புதிய எண். 17, 

அத்ழைத ஆசிரமம் சாழை, அைகாபுரம்,  

சசைம் – 630 004, தமிை்நாடு, இந்தியா. 
 

 

 

அங்கீகாரம்  ஹபற்ற பிரிவு 1, 28 & 38 ேகக ‘A’  
சான்றிதழ் எண்: NABET/EIA/1821/RA0123 

ததாழைசபசி : 0427 – 2431989 

மின்னஞ்சல் : ifthiahmed@gmail.com, geothangam@gmail.com 

ேகலயதைம்: www.gemssalem.com 

 
 

 

 MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது – S.O. 2269(E) வததி: 01.07.2016 

ே.எண் விண்ணப்பதாரர் கிராமம் பரப்பைவு 

1 திருமதி.P.கிருஷ்ணசைணி சைைம்பாழையம் 0.52.0 ha 

2 திரு. M. சுப்ரமணியம் சைைம்பாழையம் 1.20.0 ha 

3 திரு. N.பாைசண்முகம் சைைம்பாழையம் 1.48.0 ha 

4 திரு. A. குமார ் சைைம்பாழையம் 2.57.0 ha 

5 திரு. A.தைங்கடாசைம் சைைம்பாழையம் 1.52.0 ha 

6 திரு. E.மாரிமுத்து சைைம்பாழையம் 1.03.5 ha 

7  திரு. M. ராமசாமி பூமலூர ் 1.20.0 ha 

8 திரு. R.சிைகுமார ் பூமலூர ் 1.01.5 ha 

mailto:geothangam@gmail.com
http://www.gemssalem.com/
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1. அறிமுகம் -  

  திருமதி.P.கிருஷ்ணசைணி, திரு. M. சுப்ரமணியம், திரு. N.பாைசண்முகம், திரு. A. 

குமார,் திரு. A.தைங்கடாசைம், திரு. E.மாரிமுத்து, திரு. M. ராமசாமி, திரு. R.சிைகுமார ்என்பவரக்ள 

திருப்பூர ்மாவட்டத்தின், பை்ைடம் வட்டத்தில் உள்ள சைைம்பாழையம், பூமலூர ்கிராமத்தில் 10.54.0 

ஹெக்டடர ்பரப்பளவில் சாதாரன கற்கள் மற்றும் கிராைை் கிளஸ்டர ் (குழும) சுரங்க குத்தககக்கு 

விண்ணப்பித்துள்ளனர.்  

  . 

 எனடவ, MoEF & CC அறிவிப்பு S.O. 2269 (இ) 1 ஜூகல2016 இன் படி இந்த திட்டம் சுரங்க குழு 

பகுதியில் அகமகிறது, நகடமுகறயில் இருக்கும் மற்றும் உத்டதசிக்கப்பட்ட ஹமாத்த 

சுரங்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த பரப்பளவு 17.42.5 ஹெக்டடர.் 

 எனடவ, விரிவான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்கக 7.86.0 ஹெக்டடர ்

பரப்பளவில் உள்ள 8 சுரங்கங்ககள உள்ளடக்கியது.  

 

இந்த EIA அறிக்ழக ToR தபறப்பட்ட கடிதம் எண் உடன் இணக்கமாக தயாரிக்கப்படுகிறது 

 

குறிப்பு விதிமுறை கடித விவரங்கள் : 
 

Letter No SEIAA-TN/F.No.7145/SEAC/ToR-724/2020 Dated: 23.06.2020 for P1; 

Letter No SEIAA-TN/F.No.8236/SEAC/ToR-951/2020 Dated: 30.04.2021 for P2; 

Letter No. SEIAA-TN/F.No.8185/SEAC/ToR-941/2020 Dated: 27.04.2021 for P3; 

Letter No. SEIAA-TN/F.No.8263/SEAC/ToR-953/2020 Dated: 30.04.2021 for P4; 

Letter No SEIAA-TN/F.No.8600/SEAC/ToR-1016/2021 Dated: 23.08.2021 for P5; 

Standard ToR as per MoEF & CC Notification S.O. 751(E) Dated: 17th February 2020 for P6 

Standard ToR as per MoEF & CC Notification S.O. 751(E) Dated: 17th February 2020 for P7 

Standard ToR as per MoEF & CC Notification S.O. 751(E) Dated: 17th February 2020 for P8 

 அடிப்பழட கண்காணிப்பு ஆய்வு மாரச் ் 2021 – சம 2021  காைகட்டத்திை் 

சமற்தகாை்ைப்பட்டது மற்றும் இந்த திட்டங்கைினாை் ஏற்படும் ஒட்டுதமாத்த பாதிப்புகழை 

கருத்திை் தகாண்டு இந்த EIA மற்றும் EMP அறிக்ழக தயாரிக்கப்பட்டுை்ைது, ஒட்டுதமாத்த 

சுற்றுசச்ூைை் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு சமற்தகாை்ைப்படுகிறது, அழதத் ததாடரந்்து ஒரு தயாரிப்பு 

அந்த தாக்க விழைவுகழை குழறக்க தனித்தனியாக விரிைான சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டம் 

(EMP) 

 

 

SEIAA, - தமிை்நாடு சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி ைைங்குைதற்கான தபாது விசாரழணழய 

சமற்தகாை்ைதற்காக ைைங்கப்பட்ட ToR இன் அடிப்பழடயிை் தயாரிக்கப்பட்ட EIA அறிக்ழக ைழரவு 
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1.1 திட்டத்தின் விேரங்கை்  

குத்தறக -  1 

நிறுேனத்தின் 

ஹபயர் 
திருமதி.P.கிருஷ்ணசைணி சாதாரன கற்கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி 

திட்டம் 

முகேரி 
W/o. பிரபாகரன், 

எண்.283-A, பழறயங்காடு சதாட்டம், 

63, சைைம்பாழையம் கிராமம், பை்ைடம், திருப்பூர ்- 641 663 

ககவபசி 9842267678 & 9940940693 

குத்தறக -  2 

நிறுேனத்தின் 

ஹபயர் 
, திரு. M. சுப்ரமணியம் சாதாரன கற்கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி 

திட்டம் 

முகேரி 
மாரப்ப கவுண்டர,் 

எண்.1/505, மணத்சதாட்டம், 

63, சைைம்பாழையம் கிராமம், பை்ைடம், திருப்பூர ்- 641 663 

ககவபசி +91 9994431680 

குத்தறக -  3 

நிறுேனத்தின் 

ஹபயர் 
திரு. N.பாைசண்முகம் சாதாரன கற்கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி 

திட்டம் 

முகேரி 

நஞ்சப்பா கவுண்டர ்

எண். 120-A, மூணுமழட பிரிவு, 

63, சைைம்பாழையம், மங்கைம் ைழியாக, 

பை்ைடம், திருப்பூர ்- 641 663 

ககவபசி 9994022655 

குத்தறக -  4 

நிறுேனத்தின் 

ஹபயர் திரு. A. குமார,்சாதாரன கற்கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி திட்டம் 

முகேரி 
ஆசராக்கியசாமி, 

எண். 37, சூழசயாபுரம் முதை் ததரு, 

திருப்பூர ்மாைட்டம் – 641 601 

ககவபசி 9894144053 / 9486759241 

குத்தறக -  5 

நிறுேனத்தின் 

ஹபயர் 
திரு. A.தைங்கடாசைம் ,சாதாரன கற்கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி 

திட்டம் 

முகேரி ஆறுமுகம், 

எண். 1/9, திருசச்ி சராடு, காங்சகயம்பாழையம், சகாயம்புத்தூர ்

ககவபசி +91 9965586140 

குத்தறக -  6 

நிறுேனத்தின் 

ஹபயர் திரு. E.மாரிமுத்து சாதாரன கற்கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி திட்டம் 

முகேரி 

ஈஸ்ைரமூரத்்தி, 

எண். 1/506, மணத்சதாட்டம், 

63, சைைம்பாழையம், மங்கைம் ைழியாக, 

பை்ைடம், திருப்பூர ்- 641 663 

ககவபசி +91 9994449961 

 

 

குத்தறக -  7 

நிறுேனத்தின் 

ஹபயர் திரு. M. ராமசாமி சாதாரன கற்கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி திட்டம் 

முகேரி 
அதனாை். மாரப்ப கவுண்டர,் 

எண்.1/505, மணத்சதாட்டம், 

63, சைைம்பாழையம் கிராமம், பை்ைடம், திருப்பூர ்- 641 663 
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ககவபசி +91 8883360677 

 

குத்தறக -  8 

நிறுேனத்தின் 

ஹபயர் திரு. R.சிைகுமார ்சாதாரன கற்கை் மற்றும் கிராைை் குைாரி திட்டம் 

முகேரி 
ராமசாமி கவுண்டர,் 

எண். 273, முை்ைக்காட்டு சதாட்டம், 

63, சைைம்பாழையம் கிராமம், பை்ைடம், திருப்பூர ்- 641 663 

ககவபசி +91 9994447979 

 

 

 

 

1.2  500 மிட்டர் சுற்று அைவில் உை்ை குேரிகைின் விேரங்கை் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் 

ே.எண் விண்ணப்பதாரர் புல எண் பரப்பைவு நிகல 

P1 

திருமதி.P.கிருஷ்ணசைணி 
213/2A 0.52.0ha 

TOR Obtained: 

Lr. No. SEIAA-

TN/F.No.7145/SEAC/ToR-

724/2020 Dated: 23.06.2020 

P2 

திரு. M. சுப்ரமணியம் 

227/1B (P) 1.20.0ha 

TOR Obtained: 

Lr. No. SEIAA-

TN/F.No.8236/SEAC/ToR-

951/2020 Dated: 30.04.2021 

P3 

திரு. N.பாைசண்முகம் 224/1B (P) & 

224/2(P

) 

1.48.0 ha 

TOR Obtained: 

Lr. No. SEIAA-

TN/F.No.8185/SEAC/ToR-

941/2020 Dated: 27.04.2021 

P4 

திரு. A. குமார ்

228/2 2.57.0 ha 

TOR Obtained: 

Lr. No. SEIAA-

TN/F.No.8263/SEAC/ToR-

953/2020 Dated: 30.04.2021 

P5 

திரு. A.தைங்கடாசைம் 192/2A, 

192/2B 

& 

192/2C 

1.52.0 ha 

TOR Obtained: 

Lr. No. SEIAA-

TN/F.No.8600/SEAC/ToR-

1016/2021 Dated: 

23.08.2021 

P6 
திரு. E.மாரிமுத்து 

211/1A 1.03.5 ha 

Online Proposal for ToR 

Submitted in Parivesh Portal 

File No. 8639 

P7 
திரு. M. ராமசாமி 

98/2 (P) 1.20.0 ha 

Online Proposal for ToR 

Submitted in Parivesh Portal 

File No. 8642 

P8 
திரு. R.சிைகுமார ்

199/1A2 1.01.5 ha 

Online Proposal for ToR 

Submitted in Parivesh Portal 

File No. 8638 

ஹமாத்தம் 10.54.0 ha 

நடப்பில் உை்ை சுரங்கம் 

ே.எண் உரிகமயாைர் புல எண் பரப்பைவு குத்தகக காலம் 

E1 திரு.K.மயிைன் 227/2 (P) 1.59.5 ha 
Lease Period – 

21.09.2016 to 20.09.2021 

E2 திரு.P.E.தங்கசைை் 98/1 1.84.0 ha 
Lease Period – 

16.10.2016 to 15.10.2021 

E3 திரு.V.ஹசன்னியப்பன் 222/1A (P) 0.80.0 ha 
Lease Period – 

06.09.2016 to 05.09.2021 

E4 திரு.P.ஆறுமுகம் 
194/1 & 

194/2 
2.65.0 ha 

Lease Period – 
22.09.2016 to 21.09.2021 

ஹமாத்தம் 6.88.5 ha 

ஹமாத்த பரப்பைவு 17.42.5 ha 
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 கிைஸ்டர ்பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) சததி: 

01.07.2016 

சமற்கண்ட அறிவிப்பின் படி SO2269 (E) சததியிட்டது: 01.07.2016 பாரா (b) இை் பின் இழணப்பு XI,- (ii) 

(5): 15 ஆண்டுகை் ைழர சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி தபற்ற குத்தழக மூன்று ஆண்டுகை் அை்ைது அதற்கு 

சமை் இயங்காது கிைஸ்டர ்பகுதிழய கணக்கிடுைதற்கு ஜனைரி, 2016 கணக்கிடப்படாது, ஆனாை் 

சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டம் மற்றும் பிராந்திய சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டத்திை் 

சசரக்்கப்படும் " 

 

 

 

 

 

 

1.3 உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கை் 

 

விேரங்கை் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட 

 சுரங்கத்திட்டம் - 1 

உத்வதசிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத்திட்டம் - 2 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திருமதி.P.கிருஷ்ணசைணி 
சாதாரன கற்கை் மற்றும் 

கிராைை் குைாரி திட்டம் 

திரு. M. சுப்ரமணியம் 

சாதாரன கற்கை் 

மற்றும் கிராைை் 

குைாரி திட்டம் 

திட்ட ேகரப்பட தாை் 

எண் 
58-E/08 58-E/08 

அட்சவரகக 11°03'51.30"N to 11°03'5340"N 11°03'57.67"N to 11°04'04.35"N 

தீரக்்கவரகக 77°15'40.43"E to 77°15'43.92"E 77°15'40.75"E to 77°14'43.61"E 

உத்வதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட 

காலம் 

5 ஆண்டுகை் 5 ஆண்டுகை் 

அதிகபட்ச உயரம் 
352 மிட்டர ்கடை் 

மட்டத்திற்கு சமை் 

364 மிட்டர ்கடை் 

மட்டத்திற்கு சமை் 

 

புவியியல் ேைங்கை் 

1,03,880மீ3 சாதாரண கற்கை் 

10,388 மீ3 கிராைை் 

10,388 மீ3  தைதரட்ு கிராைை் 

 

2,87,118 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

5,866 மீ3 கிராைை் 

 

 

கனிம இருப்புக்கை் 

26,260 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

5,346 மீ3 கிராைை் 

5,346 மீ3  தைதரட்ு கிராைை் 

 

60,260  மீ3 சாதாரண கற்கை் 

1,080 மீ3 கிராைை் 

 

இறுதி குழி அைவுகை் 80 m (L) * 33 m (W) * 24 m (D) 174 m (L) * 54 m (W) * 32 m (D) 

ஹதாழிலாைர் 18 12 

திட்ட முதலீடு  Rs.23,39,300/- Rs. 43,92,000 /- 
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விேரங்கை் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட 

 சுரங்கத்திட்டம் – 3 

உத்வதசிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத்திட்டம் – 4 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திரு. N.பாைசண்முகம் 

சாதாரன கற்கை் மற்றும் 

கிராைை் குைாரி திட்டம் 

திரு. A. குமார ்

சாதாரன கற்கை் 

மற்றும் கிராைை் 

குைாரி திட்டம் 

திட்ட ேகரப்பட தாை் 

எண் 
58-E/08 58-E/08 

அட்சவரகக 11°03'53.56"N to 11°03'57.88"N 
11°04'01.68"N to 

11°04'05.87"N 

தீரக்்கவரகக 77°15'39.00"E to 77°15'43.94"E 77°15'45.23"E to 77°15'52.81"E 

உத்வதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட 

காலம் 

5 ஆண்டுகை் 5 ஆண்டுகை் 

அதிகபட்ச உயரம் 
356 மிட்டர ்கடை் 

மட்டத்திற்கு சமை் 

347 மிட்டர ்கடை் 

மட்டத்திற்கு சமை் 

 

புவியியல் ேைங்கை் 

4,88,460 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

8,448 மீ3 கிராைை் 

 

6,07,465 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

396 மீ3 கிராைை் 

 

 

கனிம இருப்புக்கை் 

1,35,585  மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

-  மீ3 கிராைை் 

2,07,280 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

-  மீ3 கிராைை் 

 

இறுதி குழி அைவுகை் 
114m (L) * 101 m (W) * 30 m (D) 

bgl 
216 m (L) * 109 m (W) * 15 m 

(D) 

ஹதாழிலாைர் 19 24 

திட்ட முதலீடு  Rs. 61,29,000 /- Rs.1,30,60,000/- 

 

 

 

விேரங்கை் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட 

 சுரங்கத்திட்டம் – 5 

உத்வதசிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத்திட்டம் – 6 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திரு. A.தைங்கடாசைம் 

சாதாரன கற்கை் மற்றும் 

கிராைை் குைாரி திட்டம் 

திரு. E.மாரிமுத்து 

சாதாரன கற்கை் 

மற்றும் கிராைை் 

குைாரி திட்டம் 

திட்ட ேகரப்பட தாை் 

எண் 
58-E/08 58-E/08 

அட்சவரகக 11°03'36.68"N to 11°03'40.43"N 
11°03'58.47"N to 

11°04'01.95"N 

தீரக்்கவரகக 77°15'07.58"E to 77°15'14.30"E 77°15'44.82"E to 77°15'50.02"E 

உத்வதசிக்கப்பட்ட 5 ஆண்டுகை் 5 ஆண்டுகை் 
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சுரங்கத்தின் திட்ட 

காலம் 

அதிகபட்ச உயரம் 
358 மிட்டர ்கடை் 

மட்டத்திற்கு சமை் 

346 மிட்டர ்கடை் 

மட்டத்திற்கு சமை் 

 

புவியியல் ேைங்கை் 

5,31,475 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

24,444 மீ3 கிராைை் 

 

2,07,136 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

792 மீ3 கிராைை் 

 

 

கனிம இருப்புக்கை் 

1,24,155 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

13,120 மீ3 கிராைை் 

85,591 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

-  மீ3 கிராைை் 

 

இறுதி குழி அைவுகை் 
154 m (L) * 82 m (W) * 37 m (D) 

bgl 
194 m (L) * 132 m (W) * 47 m 

(D) 

ஹதாழிலாைர் 37 17 

திட்ட முதலீடு  Rs. .  65,28,000 /- Rs. .  61,76,000 /- 

 

விேரங்கை் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட 

 சுரங்கத்திட்டம் – 7 

உத்வதசிக்கப்பட்ட  

சுரங்கத்திட்டம் – 8 

சுரங்கத்தின் ஹபயர் 
திரு. M. ராமசாமி 

சாதாரன கற்கை் மற்றும் 

கிராைை் குைாரி திட்டம் 

திரு. R.சிைகுமார ்

சாதாரன கற்கை் 

மற்றும் கிராைை் 

குைாரி திட்டம் 

திட்ட ேகரப்பட தாை் 

எண் 
58-E/08 58-E/08 

அட்சவரகக 11°04'07.09"N to 11°04'10.82"N 
11°03'40.62"N to 

11°03'45.67"N 

தீரக்்கவரகக 77°15'36.40"E to 77°15'41.60"E 77°15'05.83"E to 77°15'09.13"E 

உத்வதசிக்கப்பட்ட 

சுரங்கத்தின் திட்ட 

காலம் 

5 ஆண்டுகை் 5 ஆண்டுகை் 

அதிகபட்ச உயரம் 
350 மிட்டர ்கடை் 

மட்டத்திற்கு சமை் 

350 மிட்டர ்கடை் 

மட்டத்திற்கு சமை் 

 

புவியியல் ேைங்கை் 

3,75,169 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

2,528 மீ3 கிராைை் 

 

2,05,845 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

576 மீ3 கிராைை் 

 

 

கனிம இருப்புக்கை் 

58,140 மீ3 சாதாரண கற்கை் 

-  மீ3 கிராைை் 

44,680 மீ3 சாதாரண 

கற்கை் 

-  மீ3 கிராைை் 

 

இறுதி குழி அைவுகை் 117 m (L) * 75 m (W) * 57 m (D) 
122 m (L) * 53 m (W) * 42 m 

(D) 
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ஹதாழிலாைர் 14 13 

திட்ட முதலீடு  Rs.40,26,000/- Rs.30,89,000 

 

 

 

1.4 அதிகார ேரம்பு விேரங்கை் 

 

 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் 

துழற,திருப்பூர ் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது R.C. No21/Mines/2018, 

Dated:31.07.2019  

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/42691/2019, Dated: 11.09.2019 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

▪ சுரங்கத ்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் 

சுரங்கத ் துழற, திருப்பூர ் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது vide R.C.No. 

844/2019/Mines Dated:08.07.2020.  

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/57862/2020 Dated:29.10.2020. 

 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P3 

 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் 
துழற, திருப்பூர ் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது R.C.No. 186/2020/Mines, 

Dated:16.07.2020 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம் எண். SIA/TN/MIN/58095/2020 Dated:04.11.2020. 

 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P4 

 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் 

துழற, திருப்பூர ் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது R.C.No. 681/Mines/2020 

Dated:28.12.2020.  

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம் எண் No SIA/TN/MIN/60024/2020 Dated:20.01.2021 
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உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P5 

 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் 
துழற, திருப்பூர ் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது R.C.No. 243/2020/Mines 

Dated:04.08.2020 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம் எண் No SIA/TN/MIN/64126/2021 Dated:23.06.2021. 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P6 

 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் 

துழற, திருப்பூர ் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது R.C.No. 293/Mines/2021, 

Dated:24.06.2021  

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம் எண் SIA/TN/MIN/6527/2021, Dated:13.07.2021. 

 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P7 

 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் 

துழற, திருப்பூர ் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது R.C.No. 140/Mines/2021 

Dated:24.06.2020 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம் எண் SIA/TN/MIN/65402/2021, Dated:14.07.2021. 

 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P8 

 

• சுரங்கத ் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, உதவி இயக்குநர,் புவியியை் மற்றும் சுரங்கத் 

துழற, திருப்பூர ் மாைட்டம், மூைம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது R.C.No. 215/Mines/2021, 

Dated:24.06.2021. 

• சுற்றுசச்ூைை் அனுமதிக்கு ஆதரைாைர ் ToR க்கு விண்ணப்பித்தார,் ஆன்ழைன் 

உத்சதசம் எண் SIA/TN/MIN/65295/2021, Dated:13.07.2021. 

 

2. திட்ட விளக்கம் - 

 திட்ட தளத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் கீடழ அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

அருகிலுை்ை கிராமம் சைைம்பாழையம் – 700 கிமீ – ததன்கிைக்கு 

அருகிலுை்ை நகரம் பை்ைடம் – 8.0 கிமீ – ததன்கிைக்கு 

அருகிலுை்ை சாழை ைழி 
SH-169 -திருசச்ி – சாமைாபுரம் -4.2  மீ -ைடக்கு 

NH – 67  – திருசச்ி - சகாழை – 7 கிமீ -ததற்கு 

புழகைண்டி நிழையம் ைஞ்சிபாழையம் – 6  கிமீ - ைடக்கு 
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அருகிலுை்ை விமான நிழையம் சகாழை –25 கிமீ - ததன்சமற்கு 

துழறமுகம் தகாசச்ி – 166 கிமீ - ததன்சமற்கு 

 

2.2 நிலப்பரப்பு ஹபாருந்திய பகுதியின் நிலப்பரப்கபப் பயன்படுத்துதல் 

 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

 

விைக்கம் 
தற்வபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உை்ை பகுதி  (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

Nil 0.26.4 

உை்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத Nil 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.10.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
0.50.0 0.12.6 

ஹமாத்தம் 0.52.0 0.52.0 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

 

விைக்கம் 
தற்வபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உை்ை பகுதி  (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

0.73.6 0.80.5 

உை்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத 0.02.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.10.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
0.44.4 0.26.5 

ஹமாத்தம் 1.20.0 1.20.0 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P3 

 

விைக்கம் 
தற்வபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உை்ை பகுதி  (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 1.11.9 1.11.9 

உை்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத 0.01.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.15.4 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 0.35.1 0.17.7 

ஹமாத்தம் 1.48.0 1.48.0 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P4 

 

விைக்கம் 
தற்வபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உை்ை பகுதி  (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

2.11.3 2.11.3 

உை்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத 0.01.0 0.02.0 
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பசுழம அரண் Nil 0.17.6 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 

0.44.7 
0.25.1 

ஹமாத்தம் 2.57.0 2.57.0 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P5 

 

விைக்கம் 
தற்வபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உை்ை பகுதி  (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

0.26.0 0.88.7 

உை்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத 0.02.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.18.0 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
1.24.0 0.42.3 

ஹமாத்தம் 1.52.0 1.52.0 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P6 

 

விைக்கம் 
தற்வபாகதய பகுதி (HA) 

சுரங்க காலத்தின் இறுதியில் 

உை்ை பகுதி  (HA) 

 

நடப்பில் 

உள்ள சுரங்க பகுதி 

 

0.68.8 0.68.8 

உை்கட்டழமப்பு Nil 0.01.0 

பாழத 0.01.0 0.02.0 

பசுழம அரண் Nil 0.14.1 

பயன்படுத்தப்படாத 

பகுதி 
0.33.7 0.17.6 

ஹமாத்தம் 1.03.5 1.03.5 

2.3 ஹசயல்பாட்டு விேரங்கை் 

 

PROPOSAL – P1 

PARTICULARS 

DETAILS 

சாதாரண கல் 
(5Year Plan period) 

கிராேல் 
(3 Years Plan period) 

ஹேதர்டு கிராேல் 
(3 Years Plan period) 

புவியியை் ைைங்கை் 1,03,880 10,388 10,388 

கனிம இருப்புக்கை்  26,260 5,346 5,346 

தின உற்பத்தி 18 6 6 

ன ைாரி  சைாடுகைின் 

எண்ணிக்ழக சாதாரண 

கற்கை் 

3 1 1 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம் 24m bgl (2m Gravel + 2m Weathered gravel + 20 m Rough Stone) 

PROPOSAL – P2 

PARTICULARS 

DETAILS 

சாதாரண கல் 
(5Year Plan period) 

கிராேல் 
(1 Years Plan period) 

புவியியை் ைைங்கை் 2,87,118 5,866 

கனிம இருப்புக்கை்  60,260 1,080 

தின உற்பத்தி 40 4 

ன ைாரி  சைாடுகைின் 

எண்ணிக்ழக சாதாரண 

கற்கை் 

7 

1 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம் 24m bgl (2m Gravel + 2m Weathered gravel + 20 m Rough Stone) 

PROPOSAL – P3 
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PARTICULARS 

DETAILS 

சாதாரண கல் 
(5Year Plan period) 

கிராேல் 
(3 Years Plan period) 

புவியியை் ைைங்கை் 4,88,460 8,448 

கனிம இருப்புக்கை்  1,16,595 - 

தின உற்பத்தி 78 - 

ன ைாரி  சைாடுகைின் 

எண்ணிக்ழக சாதாரண 

கற்கை் 

13 

- 

உத்சதசிக்கபட்ட ஆைம் 30m bgl (30m Rough Stone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4 ஆண்டு ோரியான உற்பத்தித் திட்டம் 

PROPOSAL – P1 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராேல் 

ஹேதர்டு கிராேல் 

 

I  5,280 2,310 2,574 

II 5,280 2,113 2,112 

III 5,335 924 660 

IV 5,635 - - 

V 4,730 - - 

ஹமாத்தம் 26,260 5,346 5,346 

PROPOSAL – P2 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராேல் 

I  11,592 - 

II 11,118 1,080 

III 14,160  

IV 12,125  

V 11,265  

ஹமாத்தம் 60,260 1,080 

PROPOSAL – P3 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராேல் 

I  30,485 - 

II 26,375 - 

III 28,795 - 

IV 17,065 - 

V 13,875 - 

ஹமாத்தம் 1,16,595 - 

PROPOSAL – P4 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராேல் 

I  42,135 - 

II 35,300 - 

III 10,625 - 

IV 36,990 - 

V 11,700 - 

ஹமாத்தம் 1,36,750 - 
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PROPOSAL – P5 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராேல் 

I  25,800 4,640 

II 25,920 4,320 

III 24,960 4,160 

IV 24,500 - 

V 22,975 - 

ஹமாத்தம் 1,24,155 13,120 

PROPOSAL – P6 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராேல் 

I  17,100 - 

II 17,171 - 

III 19,110 - 

IV 19,305 - 

V 12,905 - 

ஹமாத்தம் 85,591 - 

PROPOSAL – P7 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராேல் 

I  14,040 - 

II 12,500 - 

III 12,600 - 

IV 11,500 - 

V 7,500 - 

ஹமாத்தம் 58,140 - 

PROPOSAL – P8 

ஆண்டு சாதாரண கல் கிராேல் 

I  9,350 - 

II 9,300 - 

III 9,300 - 

IV 8,830 - 

V 7,900 - 

ஹமாத்தம் 44,680 - 
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     படம் 1: திட்டதைத்தின் ஹசயரக்்ககவகாை் புககப்படம் –  P1 
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படம் 2: திட்டதைத்தின் ஹசயரக்்ககவகாை் புககப்படம் –  P2 
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படம் 3: திட்டதைத்தின் ஹசயரக்்ககவகாை் புககப்படம் –  P3 
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படம் 4: திட்டதைத்தின் ஹசயரக்்ககவகாை் புககப்படம் –  P4 
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படம் 5: திட்டதைத்தின் ஹசயரக்்ககவகாை் புககப்படம் –  P5 
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படம் 6: திட்டதைத்தின் ஹசயரக்்ககவகாை் புககப்படம் –  P6 
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படம் 7: திட்டதைத்தின் ஹசயரக்்ககவகாை் புககப்படம் –  P7 
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படம் 8: திட்டதைத்தின் ஹசயரக்்ககவகாை் புககப்படம் –  P8 
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படம் - 9: திட்டத்தைத்தின் ஹசயற்ககவகாை் புககப்படம் (500 மீ சுற்றைவு) 

 

 

 

கிைஸ்டர ்பகுதி MoEF & CC அறிவிப்பின் படி கணக்கிடப்படுகிறது - S.O. 2269 (இ) சததி: 01.07.2016 

சமற்கண்ட அறிவிப்பின் படி SO2269 (E) சததியிட்டது: 01.07.2016 பாரா (b) இை் பின் இழணப்பு XI,- (ii) (5): 15 ஆண்டுகை் ைழர சுற்றுசச்ூைை் அனுமதி 

தபற்ற குத்தழக மூன்று ஆண்டுகை் அை்ைது அதற்கு சமை் இயங்காது கிைஸ்டர ்பகுதிழய கணக்கிடுைதற்கு ஜனைரி, 2016 கணக்கிடப்படாது, 

ஆனாை் சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டம் மற்றும் பிராந்திய சுற்றுசச்ூைை் சமைாண்ழம திட்டத்திை் சசரக்்கப்படும் " 
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படம் - 10: அடிப்பறட சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  ேகரபடம் (10 கிமீ சுற்றைவு)  
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2.5 சுரங்கம் ஹசய்யல்படும் முகற 

முன்தமாழியப்பட்ட சுரங்க முழற அழனத்து முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

தபாதுைானது - சுரங்க முழறயானது திறந்ததைைி முழற இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முழற 

5.0 மீட்டர ் உயர தபஞ்ழச தபஞ்ச ் உயரத்திற்கு குழறயாமை் உருைாக்குைதன் மூைம் 

முன்தமாழியப்படுகிறது. 

சாதாரண கை் என்பது ஒரு பாத்சதாலித் உருைாக்கம் ஆகும் மற்றும் முதலிை் உருைான பாழற  

பாழற நிழற கணிசமான அைவு பாழறகழை பிைவுபடுத்துைது ஜாக்ஹாமர ் துழையிடுதை் 

மற்றும் ஸ்ைரி தைடிதபாருட்கை் தைடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும். ராக் பிசரக்கரஸ்் அைகுடன் 

இழணக்கப்பட்ட ழஹட்ராலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகை் இரண்டாம் நிழை தைடிப்ழபத் 

தவிரப்்பதற்காக சதழையான துண்டு துண்டான அைவுகளுக்கு தபரிய கற்பாழறகழை 

உழடப்பதற்காகவும், ைாைி அைகுடன் இழணக்கப்பட்ட ழஹட்ராலிக் அகை்ைாராய்சச்ிகை் 

ரப்பர ் ஸ்சடாழன டிப்பரக்ைிை் ஏற்றுைதற்காகவும், பிட்தஹட்டிலிருந்து கை் தகாண்டு 

தசை்ைப்படும். அருகிலுை்ை தநாறுக்கு இயந்திரங்கை். 

2.6 முன்ஹமாழியப்பட்ட இயந்திரத் துகற 

ே.எண் ேகக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

குேரிகை் 
ேடிேம்திறன் சக்தி 

P1  P2    

1 தஜக் ஹம்தமர ் 4 2 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கம்ரசச்ர ் 1 1 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்தகட் உடன் 

எக்்ஷசதைட்டர/்ராக் 

பிதரக்கர ்

1 1 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 1 1 20 Tonnes Diesel Drive 

ே.எண் ேகக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

குேரிகை் 
ேடிேம்திறன் சக்தி 

P3 P4   

1 தஜக் ஹம்தமர ் 4 6 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கம்ரசச்ர ் 1 2 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்தகட் உடன் 

எக்்ஷசதைட்டர/்ராக் 

பிதரக்கர ்

1 1 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 2 2 20 Tonnes Diesel Drive 

 

 

ே.எண் ேகக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

குேரிகை் 
ேடிேம்திறன் சக்தி 

P5 P6   

1 தஜக் ஹம்தமர ் 3 3 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கம்ரசச்ர ் 1 1 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்தகட் உடன் 

எக்்ஷசதைட்டர/்ராக் 

பிதரக்கர ்

1 1 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 2 2 20 Tonnes Diesel Drive 
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ே.எண் ேகக 

முன்ஹமாழியப்பட்ட 

குேரிகை் 
ேடிேம்திறன் சக்தி 

P7 P8   

1 தஜக் ஹம்தமர ் 2 2 1.2m to 2.0m Compressed air 

2 கம்ரசச்ர ் 1 1 50 HP Diesel Drive 

3 

பக்தகட் உடன் 

எக்்ஷசதைட்டர/்ராக் 

பிதரக்கர ்

1 1 150-200 HP Diesel Drive 

4 டிப்பரஸ்் / டம்ம்பரஸ்் 1 1 20 Tonnes Diesel Drive 

 

 

 

2.7 இணக்கமான சுரங்கத் திடட்ம்/ இறுதி சுரங்கத் திட்டம் 

 

• சுரங்க ைாை்க்ழகயின் முடிவிை், சதாண்டப்பட்ட சுரங்க குழி / தைற்றிடம் மழை 

நீழரச ் சசகரிப்பதற்கான தசயற்ழக நீரத்்சதக்கமாக தசயை்படும் மற்றும் 

ைறட்சி காைத்திை் சதழை அை்ைது தநருக்கடிகழைச ்சமாைிக்க உதவுகிறது. 

• என்னுழடயது மூடப்பட்ட பிறகு, பாதுகாப்புத் தழடயுடன் கூடிய கிரீன் தபை்ட் 

மற்றும் சமை் தபஞ்சுகை் மற்றும் தற்காலிக நீர ் சதக்கமானது சுற்றுசச்ூைை் 

அழமப்ழப சமம்படுத்தும் 

• என்னுழடய மூடை் என்பது ஒரு ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட இடத்ழத அதன் 

இயை்பான நிழைக்குத் திரும்பச ் தசய்யும் அை்ைது சுற்றுசச்ூைலிை் ஏற்படும் 

பாதகமான விழைவுகழை அை்ைது மனித ஆசராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கான அசச்ுறுத்தை்கழைத ் தடுக்கும் அை்ைது குழறக்கும் பிற 

உற்பத்திப் பயன்பாடுகளுக்குத் தயாராகும் தசயை்முழறயாகும். 

• மறுசீரழமக்கப்பட்ட சுரங்கங்கை் மனிதரக்ளுக்கும் விைங்குகளுக்கும் உடை் 

ரீதியாக பாதுகாப்பாக இருப்பது, புவி ததாழிை்நுட்ப ரீதியாக நிழையானது, புவி-

சைதியியை் ரீதியாக மாசுபடாதது/ மாசுபடாதது மற்றும் சுரங்கத்திற்கு பிந்ழதய 

நிை பயன்பாட்டிற்கு தக்கழைக்கும் திறன் தகாண்டது. 

 

2.8இறுதி குழி பரிமாணம் 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P1 

குழி நீைம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 80  33 24m bgl 
    

 

 

 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P2 

குழி நீைம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 174  54 32m bgl 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P3 

குழி நீைம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 
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I 114 101 30m bgl 
 

 

 

 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P4 

குழி நீைம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 216  109 15m bgl 
 

 

 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P5 

குழி நீைம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 154  82 37m bgl 
 

 

 

 

 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P6 

குழி நீைம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 194  132 47m bgl 
 

 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P7 

குழி நீைம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 117  75 57m bgl 
 

உத்சதசிக்கப்பட்ட சுரங்கம் – P8 

குழி நீைம்  (மீட்டர்)  அகலம் (மீட்டர்) ஆழம் (மீட்டர்) 

I 122  53 42m bgl 
 

 

3. சுை்றுசச்ூழலின் விளக்கம் - 

 தரவுககள டசகரித்தல் சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக 

அகமகிறது, இது பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் பண்புகளில் கணிக்கப்பட்ட தாக்கங்ககள மதிப்பீடு 

ஹசய்ய உதவுகிறது மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டத்கத (EMP) தயாரிக்க உதவுகிறது, 

சுற்றுசச்ூழல் தரம் மற்றும் எதிரக்ால விரிவாக்கங்களின் டநாக்கத்கத டமம்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்ககககள டகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. சுற்றுசச்ூழல் நிகலயான வளரச்ச்ி. 

 நிலவும் சுற்றுசச்ூழல் அகமப்புகளின் தரத்கத தீரம்ானிக்க காற்று, நீர ் (டமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர)், நிலம் மற்றும் மண், சூழலியல் மற்றும் சமூக-ஹபாருளாதார நிகல உள்ளிட்ட 

பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் அளவுருக்களுக்கு அடிப்பகட தரவு உருவாக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில் 

(மாரச் ் - டம) பருவத்தில் அடிப்பகட தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 

3.1 சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு  அைவுகை் 

அட்டைழண எண் 3.1  குழியின் இறுதி அைவுகை் 

Sl.No.  பண்புக்கூறுகை் அைவுருக்கை் ஆதாரம் மற்றும் அதிர்ஹேண் 

1  சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரம் 

PM10, PM 2.5, SO2, NO2  8 இடங்கைிை் மூன்று மாதங்களுக்கு 

ைாரத்திற்கு இரண்டு முழற 

ததாடரச்ச்ியான 24 மணிசநர மாதிரிகை்  

(2Core & 6 Buffer)  

2 ைானிழை ஆய்வு காற்றின் சைகம் 

மற்றும் திழச, 

தைப்பநிழை, 

ஈரப்பதம் மற்றும் 

ததாடரச்ச்ியாக மூன்று மாதங்களுக்கு 

ஓட்டு மணி சநரத்திற்கு ஒருமுழற 

ைானிழை அைவுகழை சசகரித்தை் 
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மழை 

3 நீரின் தரம் உடை், இரசாயன 

மற்றும் 

பாக்டீரியாவியை் 

அைவுருக்கை் 

படிக்கும் காைத்திை் ஒரு முழற 5 

நிைத்தடி நீர ்மற்றும் 2 சமற்பரப்பு நீர ்

இடங்கைிை் கிராப் மாதிரிகை் 

சசகரிக்கப்பட்டன 

4 சூைலியை் நிைப்பரப்பு மற்றும் 

நீரை்ாை் தாைரங்கை் 

மற்றும் 

விைங்கினங்கை் 10 

கிமீ சுற்றைவுக்குை் 

உை்ைன. 

ைழரயறுக்கப்பட்ட முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் நிழை 

தரவு 

5  ஒலி மட்டங்கை் DB (A) இை் சத்தம் 

நிழைகை் 

8 இடங்கை் - EIA ஆய்வின் சபாது 24 மணி 
சநரத்திற்கு ஒரு முழற தரவு 

கண்காணிக்கப்படுகிறது 

6  மண் பண்புகை் இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

அைவுருக்கை் 

படிக்கும் காைத்திை் 6 இடங்கைிை்  

7  நிை பயன்பாடு பை்சைறு 

ைழககளுக்கான நிை 

பயன்பாடு 

சரச்ை ஆஃப் இந்தியாவின் நிைப்பரப்பு 

தாை் மற்றும் தசயற்ழகக்சகாை் 

படங்கை் மற்றும் முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு ஆகியைற்றின் 

அடிப்பழடயிை் 

8  சமூக-

தபாருைாதார 

அம்சங்கை் 

சமூக-தபாருைாதார 

மற்றும் 

மக்கை்ததாழக 

பண்புகை், 

ததாழிைாைர ்

பண்புகை் 

2011 கணக்தகடுப்பு சபான்ற முதன்ழம 

கணக்தகடுப்பு மற்றும் இரண்டாம் நிழை 

ஆதாரங்கைின் அடிப்பழடயிை். 

9  நிைத்தடிநீர ் பகுதியின் ைடிகாை் 

அழமப்பு, 

நீசராழடகைின் 

தன்ழம, நீரந்ிழை 

பண்புகை், ரீசாரஜ்் 

மற்றும் 

தைைிசயற்றும் 

பகுதிகை் 

இரண்டாம் நிழை ஆதாரங்கைிை் இருந்து 

சசகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் 

தயாரிக்கப்பட்ட நீர-்புவியியை் ஆய்வு 

அறிக்ழக ஆகியைற்றின் அடிப்பழடயிை் 

10  இடர ்மதிப்பீடு 

மற்றும் சபரிடர ்

சமைாண்ழம 

திட்டம் 

தீ மற்றும் 

தைடிப்புகை் மற்றும் 

நசச்ுப் தபாருட்கைின் 

தைைியீடு 

ஆகியைற்றாை் 

சபரழிவு 

ஏற்படக்கூடிய 

பகுதிகழை 

அழடயாைம் 

காணவும் 

சுரங்கத்துடன் ததாடரப்ுழடய 

அபாயத்திற்காக தசய்யப்பட்ட இடர ்

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகைின் 

அடிப்பழடயிை். 

 

3.2 நில சுை்றுசச்ூழல்  

 பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற திட்ட தளம் சுற்றளவில் இருந்து 10 கிடலாமீட்டருக்குள் 

புவன் (இஸ்டரா) மூலம் அறியப்படுகிறது. இப்பகுதியின் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு 

நிலம், உரிகமயளர ்பட்டா நிலம், எந்த வன நிலமும் சம்பந்தப்படவில்கல. 
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ே.எண் ேககப்பாடு % இல் பரப்பைவு 

1 நகரப்்புற கட்டழமத்தை் 14.69 

2 கிராமப்புற கட்டழமத்தை் 8.31 

3 சுரங்கப்பகுதி 2.00 

4 புதர ்நிைம் 3.17 

5 தரிசு பாழற 0.53 

6 பயிர ்நிைம் 44.18 

7 விைசாய சதாட்டம் 3.48 

8 நீர ்நிழைகை் 0.59 

9 ஆறு 1.11 

10 தரிசு நிைம் 21.94 

ஹமாத்தம் 100.00 

 ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நிலத்தின் ஹபரும்பகுதி விவசாய பயிர ் நிலம் 44.18 %, ஹமாத்த 

சுரங்கப் பகுதிகள் இந்த சுரங்கப் பகுதியிலிருந்து 2.0 ஆகும்,  

 

 

3.3 மண் சூழல்  

மண் மாதிரி இடங்கள் டதரவ்ு ஹசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்வு ஹசய்யப்பட்டன. 

இயற்ககயில் மண் காணப்பட்டதுமிதமான கார pH வரம்புடன் 7.71 to 8.43 கநட்ரஜனின் ஹசறிவு 

அளவு 146 to 213 kg/ha &  பாஸ்பரஸ் வரம்பு 0.71 to 1.27 kg/ha ஆக உள்ளது. 

3.4 நீர் சூழல் - 

 நீரின் தரத்கத மதிப்பிடுவதற்கு நீர ் மாதிரிகள் சுமார ் 5 நிலத்தடியில் மற்றும் 2 நிலத்தின் 

டமற்பரப்பில் இருந்தும் டசகரிக்கப்பட்டது கிராமங்களின் துகள கிணறுகளிலிருந்து நிலத்தடி நீர ்

மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏரிகள் மற்றும் சுரங்கத்தின் டமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள் 

எடுக்கப்பட்டன. 

3.5 நிலத்தடி நீர் - 

• 6.83 to 7.66 வகர டவறுபடுகிறது. 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் 424 - 510 வகர உள்ளது  

• கடினத்தன்கம மதிப்புகள் 147.5 – 193.8 mg/lவகர இருக்கும் 

மமை்பரப்பு நீர்  

• PH மதிப்பு 7.12 to 7.16 

• ஹமாத்த ககரசல்கள் 444 to 498 

 ஹெவிஹமட்டல் வரம்பிற்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இயற்பியல்-டவதியியல் 

மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு இந்த நீர ்சிபிசிபி தரத்தின்படி நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளது என்பகத ஹவளிப்படுத்தியது. 
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3.6 காை்று சூழல் - 

வானிறல ஆய்வு (காலநிறல) - 

 ஆய்வு பகுதி ஹவப்பமண்டல காலநிகலயின் ஒரு பகுதியாகும். நாள் ஹவப்பநிகல ஜனவரி 

முதல் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். மிகக் குகறவானதுஹவப்பநிகல ஜனவரியில் எட்டப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் மற்றும் டம மாதங்கள் ஆண்டின் ஹவப்பமான மாதங்கள். 

 உத்டதசிக்கப்பட்ட  சுரங்கத் திட்டத்திற்கான அருகிலுள்ள ஐஎம்டி நிகலயம் டகாகவ 

காை்றின் தர கண்காணிப்பு -  

 திட்ட தளத்கதப் ஹபாறுத்தவகரயில் முன்டனாடி கீழ்டநாக்கிய திகசயின் அடிப்பகடயில் 

சுற்றுப்புற காற்று தர நிகலயங்கள் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. ஆறுமகழக்காலத்திற்கு முந்கதய 

காற்றளவுப்படம் முகற மற்றும் டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்ட தளங்களின் அணுகல் ஆகியவற்கறக் 

கருத்தில் ஹகாண்டு சுற்றுப்புற காற்று தர கண்காணிப்பு (AAQM) நிகலயங்கள் 

டதரந்்ஹதடுக்கப்பட்டன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் – 11 காற்று வீசும் திறசயின் புககப்படம் 

 

 

 

• PM10 இன் மதிப்பு 38.9 µg/m3 to 44.9 µg/m3, இகடயில் டவறுபடுகிறது  

• PM2.5இன் மதிப்பு 15.9 µg/m3 to 24.7 µg/m3க்கு இகடயில் டவறுபடுகிறது  
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• SO2மற்றும் NO2 இன் சராசரி ஹசறிவு 4.4 µg/m3 to 10.5 µg/m3 மற்றும் 15.3 µg/m3 to 26.8 µg/m3 PM10, 

PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 ஆகியவற்றின் ஹசறிவுகள் நன்கு காணப்படுகின்றன

 ஹதாழில்துகற மற்றும் கிராமப்புற / குடியிருப்பு மண்டலங்களுக்கு மத்திய மாசு 

கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (சிபிசிபி) பரிந்துகரக்கும் NAAQ தரநிகலகள். 

 

3.7ஒலி சூழல் - 

• ஒலி அளவீட்டு சாதனத்கதப் பயன்படுத்தி 8 இடங்களில் அடிப்பகட ஒலி அளவுகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. காகல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வகர பகல் நிகலகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டனஇரவு 10 மணி முதல் காகல 6 மணி வகர. 

• ஆய்வுக் காலத்தில் பகல் 39.1 to 46.1 dB (A) Leq இரவு 34.5 to 38.8 dB (A) Leq.வரம்பில் இருந்தன. 

 முடிவுகளிலிருந்து, நாள் மற்றும் இரவு ஒலியின் அளவுகள் ஹதாழில்துகற / வணிக / 

குடியிருப்பு பகுதியின் சுற்றுப்புற ஒலி தரநிகலகளுக்குள் இருப்பகதக் காணலாம். 

 

3.8 உயிரியல் சூழல் - 

 அடிப்பகட சுற்றுசச்ூழல் நிகல, முக்கியமான மலர ் கூறுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் 

கட்டகமப்கபப் புரிந்து ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் ஆய்வு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் எந்த மருந்து ஆகலகளும் இல்கல, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 

1972 இன் படி அல்லது அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு பட்டியலில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவின் கீழ் எதுவும் குறிப்பிடவில்கல. 

 

3.9 சமூக பபாருளாதாரம் - 

 அப்பகுதியின் சமூக-ஹபாருளாதார சூழல் குறித்த தரமான தகவல்ககள டசகரிக்க மாதிரி 

கணக்ஹகடுப்பு டமற்ஹகாள்ளப்பட்டது. சாகலகள், குடிநீர ் வசதிகள், நகரமயம், கல்வி நிறுவனம், 

டகாயில்கள், மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் மின்சார வசதிகள் டபான்ற அகனத்து அடிப்பகட 

வசதிககளயும் இந்த ஆய்வு பகுதி ஹகாண்டுள்ளது. 

 சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் விவசாயடம முக்கிய ஹதாழிலாக இருந்தாலும், இது 50-60% 

குடும்பங்களுக்கு மட்டுடம டவகல வாய்ப்புககள வழங்கியுள்ளது. மீதமுள்ள மக்கள் ஹதாகக 

முக்கியமாக ஹதாழிலாளரக்ள் மற்றும் மற்ற வகக டவகல வாய்ப்புககள சாரந்்துள்ளனர.் 

 

4 எதிர்பாரக்்கின்ை சுை்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் மை்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககள் - 

 சுரங்க நடைடிக்ழகயுடன் சுற்றுசச்ூைை் ததாடக்கத்ழத பராமரிக்க, தற்சபாதுை்ை சுற்றுசச்ூைை் 

சூை்நிழை குறித்த ஆய்வுகழை சமற்தகாை்ைது மற்றும் பை்சைறு சுற்றுசச்ூைை் கூறுகைின் 

தாக்கத்ழத மதிப்பிடுைது அைசியம். இது தபாருத்தமான சமைாண்ழம திட்டங்கழை நிழையான 

ைை பிரித்ததடுத்தழை உருைாக்க உதவும். 

 

4.1 நில சுை்றுசச்ூழல்: 

 திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறயில் ஹபரிய தாக்கம் ஆக கருதப்படுவது நில சுற்றுசச்ூழல், 

இப்பகுதியில் நில பயன்பாட்டு முகற வறண்ட தரிசு நிலம், இந்த திட்டத்தில் எந்த வன நிலமும் 
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ஈடுபடவில்கல. சுரங்க நடவடிக்கககளுக்கு 10.54.0 ஹெக்டடர ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும். 

சுரங்கத்தின் முடிவில், ஹவட்டிஹயடுக்கப்பட்ட குழி, தற்காலிக நீரத்்டதக்கமாக ஹசயல்படும்  மற்றும் 

மகழநீகர டசமிக்க அனுமதிக்கப்படும். 

 மரம் (ஹசடி வளரப்்பு பகுதிக்கு) வளரச்ச்ிக்கு டபாதுமான இடம்  ஒதுக்கப்பட்டது.  தற்டபாது 

திட்டப்பகுதியில் தாவரங்கள் எதுவும் இல்கல, சுரங்க நடவடிக்கக முடிந்ததும் திட்ட இடத்தில் 

மரங்களின் வளரச்ச்ியின் வீதம் அதிகரிக்கும்.  

 

 

தணிப்பு நடேடிக்கககை் 

• சுரங்க நடைடிக்ழக படிப்படியாக ததாகுதிகைிை் அழடக்கப்பட்டு, அகை்ைாய்வு 

படிப்படியாக பசுழம அரண் ைைரச்ச்ி சபான்ற கட்டம் ைாரியான ைைரச்ச்ி சபான்ற பிற 

தணிப்பு நடைடிக்ழககளுடன் சமற்தகாை்ைப்படும். 

• சுரங்க குழிகழைச ் சுற்றிலும் மழை நீர ் ைடிகாை் அழமத்தை் மற்றும் மழைப்தபாழிவின் 

சபாது சமற்பரப்பு ஓடுைதாை் மண் அரிப்ழபத் தடுக்கவும் மற்றும் உத்சதசப் பகுதிக்குை் 

பை்சைறு பயன்பாடுகளுக்காக மழைநீழரச ் சசகரிக்கவும், குழறந்த உயரத்திை் 

திட்டமிடப்பட்டது இடத்திை் தசக் சடம் கட்டுதை் 

• பாதுகாப்பு மண்டைத்திற்குை் எை்ழையிை் பசுழம தபை்ட் ைைரச்ச்ி. தைட்டப்பட்ட குழியிை் 

சசமித்து ழைக்கப்படும் சிறிய அைவு தண்ணீர ்பசுழம அரண்க்கு பயன்படுத்தப்படும் 

• பயன்படுத்தப்படாத பகுதி, தைட்டப்பட்ட குழிகைின் சமை் தபஞ்சுகை், பாதுகாப்பு தழட 

சபான்றைற்றிை் அடரத்்தியான சதாட்டப்பயிற்சி சமற்தகாை்ைப்படும். 

• கருத்தியை் நிழையிை், சுரங்க நிை பயன்பாட்டு முழற பசுழம அரண் பகுதி மற்றும் 

தற்காலிக நீரத்்சதக்கமாக மாற்றப்படும் 

• இயரழ்கயின் அடிப்பழடயிை், சுரங்கத்திழன சுற்றியுை்ை இயற்ழக தாைரங்கை் 

தக்கழைக்கப்படும் (ஒரு தாங்கை் பகுதியிை் அதாைது 7.5 மீ பாதுகாப்புத் தழட மற்றும் பிற 

பாதுகாப்பு ைைங்கப்படுகிறது) தூசி உமிை்ழைக் குழறக்க உதவும். 

• கருத்தியை் கட்டத்திை் சரியான சைலி அழமக்கப்படும், தபாதுமக்கை் மற்றும் 

காை்நழடகைின் உை்ைாரந்்த நுழைழைத் தடுக்க பாதுகாப்பு 24 மணி சநரமும் 

ழைக்கப்படும். 

4.2 நீர் சூழல்  

  சுரங்க நடவடிக்ககக்கான உத்டதசிக்கப்பட்ட  ஆழம் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திற்கு டமடல 

உள்ளது, ஆய்வு பகுதிக்குள் டமற்பரப்பு நீர ் (நீடராகடகள், கால்வாய், ஓகட  டபான்றகவ) 

ஹதன்படவில்கல. 

 தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• சுரங்கப் பகுதிக்கு டமற்பரப்பு மகழநீர ் ஓட்டத்கத சுரங்கத்திற்குள் வராமல் தடுக்க மண் 

திட்டு அகமக்கப்படும்  

• வடிகால் கட்டுமானம் அகமக்கப்படும் 
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4.3 காை்று சூழல்– 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் மற்றும் டபாக்குவரத்தால் உருவாக்கப்படும் காற்றில் பரவும் 

துகள்கள் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்துகின்றன. சல்பர ் கட ஆக்கசடு (SO2), கநட்ரஜன் 

ஆக்கசடுகள் (NO2) ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் சாகலயில் ஹசல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும். 

 சுரங்க பகுதிக்கு ஹவளிடய சுரங்கத்தின் தாக்கம் மனித மற்றும் விலங்குகளின் 

ஆடராக்கியத்திலும், அப்பகுதியின் தாவரங்களிலும் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்பகத இது காட்டுகிறது. 

 

 

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஹவடிப்பு நுட்பங்கள் (Controlled Blasting) ஹசயல்படுத்தப்படும் 

• கனிமத்கத ஏற்றுதல் மற்றும் ககயாளுதல் ஆகிய நடவடிக்கககளில் இருந்து தூசி 

ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டவகல ஹசய்யும் ஆர முகப்பில் நீர ் ஹதளித்தல் 

பாகதயில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• கனரக இயந்திரத்கத இயக்கும்டபாது தூசி உற்பத்திகயக் குகறக்க சுரங்கத்தின் உட்புற 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளிப்பான்கள் அகமத்தல் 

• தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் குகறப்பதற்காக அவ்வப்டபாது நீர ் கழிவுகள் மற்றும் 

சாகலகளில் நீர ்ஹதளித்தல் 

• துகளயிடும் முன்பு ஹதாழிலாளரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் வழங்குதல் மற்றும் 

பாதுகாப்பாக சுரங்கம் ஹசய்ய நிறுவனங்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்தல் 

• தாதுப் டபாக்குவரத்தின் டபாது டிப்பரக்கள அதிக சுகம ஹசய்வகதத் தவிரப்்பது மற்றும் 

ஏற்றப்பட்ட டிப்பரக்கள டாரப்ாலின்களுடன் மூடுவது 

• தூசித் துகள்ககளக் ககது ஹசய்ய மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும்.  

• மாசுபாட்கடக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கக எடுக்க காற்றின் தரத்கத அவ்வப்டபாது 

கண்காணித்தல் 

4.4 ஒலி சூழல்  

 கனிமத்கத எடுக்க ஹவடி கவப்பதனால், எந்திரங்களின் ஹசயல்பாடு மற்றும் 

சுரங்கங்களில் அவ்வப்டபாது டிப்பரக்கள இயக்குவதால் சத்த மாசு ஏற்படுகிறது.  

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  தைடி ழைக்கும் முழறயிை் சரியான இழடதைைி மற்றும் தைடிக்கும் 

குழிகைிை் சரியான முழறயிை் அைைான தைடி மருந்து சபக்கிங் தசய்து  

உபசயாகப்படுத்தபடும். 

• தைடி ழைத்தை் முழறயிை்,  சீசதாஷ்ண நிழை சாதகமாக இை்ைாத சபாது மின்சாரம் 

அை்ைாத தூண்டுதை் முழற  அனுசரிக்கப்படும். 

• கனரக எந்திரங்கைிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பராமரிப்பும், 

உராய்ழைத் தடுக்கும் எண்தணய் மற்றும் கிரீஸ் இழைகை் உபசயாகப்படுத்தப்படும். 
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• எந்திரங்கைிை் ஏற்படும் சத்தத்ழதக் குழறக்க சரியான முழறயிை் பாதுகாப்பு உழறகை் 

தபாருத்தப்படும் 

• தைடி மருந்தினாை் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூைை் தாக்கத்ழதயும் தைடிக்கத் தைறும் குழிகழை 

தடுப்பதற்கும் சாய்ைான குழிகை் துழை தசய்யப்படும்.   

• சுரங்க சாழை ஓரங்கைிலும் குத்தழக நிைத்ழத சுற்றியும் மரங்கை் ழைத்து பராமரித்து 

ைருைதாை் சுரங்கத்திை் ஏற்படும்   சத்தம் தைைிசயறுதை் குழறக்கப்படும். 

• சுரங்க ததாழிைாைரக்ளுக்கு பயிற்சி தகாடுப்பதன் மூைமும், விழிப்புணரவ்ு 

ஏற்படுத்துைதன் மூைமும் மற்றும் காது அழடப்பான்கை் உபசயாகப்படுத்துைதாலும் 

ததாழிைாைரக்ளுக்கு சத்தத்தினாை் ஏற்படும் பாதிப்பு தடுக்கப்படும். 

 

4.5 உயிரியல் சூழல்  

 காடுகள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் இல்லாததால் பல்லுயிர ் பாதிப்பு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்கல. 10கிமீ சுற்றளவில் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் மண்டலம்டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசுபாட்டின் தாக்கம் வாயு மாசு டபான்றவற்கற ஹவளிடயற்றுவதால் ஏற்படும் 

NO2.தூசி ஹவளிடயற்றத்கதக் கட்டுப்படுத்த டபாதுமான தூசி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்படும். AAQ தரநிகலகளுக்குள் PM10, PM2.5, SO2 மற்றும் NO2 க்கான காற்றின் தரத் 

தரங்ககளத் தவிரதூசி உமிழ்கவக் கட்டுப்படுத்த சுரங்கப் பகுதி மற்றும் சாகலகளில் தடிமனான 

மரம் வளரச்ச்ி டமற்ஹகாள்ளப்படும். 

அட்டேகண எண் 4.1  கிரன்ீ ஹபல்ட் வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

PROPOSAL – P1 

ைருடம் 

நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்ப
ட்ட எண் 

உயிர ்விகிதம் % இை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
கிறது 

கைரப்பட்ட 

பகுதி 

இனத்தின் 

தபயர ்

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் 

மரங்கைின் 

எண்ணிக்
ழக 

I 20 80% 200 சைம்பு, 

புங்ழக, 

முந்திரி, 

16 

II 20 80% 200 16 

III 20 80% 200 16 

IV 20 80% 200 16 

V 20 80% 200 16 

PROPOSAL – P2 

ைருடம் 

நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்ப
ட்ட எண் 

உயிர ்விகிதம் % இை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
கிறது 

கைரப்பட்ட 

பகுதி 

இனத்தின் 

தபயர ்

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் 

மரங்கைின் 

எண்ணிக்
ழக 

I 20 80% 200 சைம்பு, 

புங்ழக, 

முந்திரி, 

16 

II 20 80% 200 16 

III 20 80% 200 16 

IV 20 80% 200 16 

V 20 80% 200 16 

PROPOSAL – P3 

ைருடம் 

நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்ப
ட்ட எண் 

உயிர ்விகிதம் % இை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
கிறது 

கைரப்பட்ட 

பகுதி 

இனத்தின் 

தபயர ்

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் 

மரங்கைின் 

எண்ணிக்
ழக 

I 40 80% 308 சைம்பு, 32 

II 40 80% 308 32 
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III 40 80% 308 புங்ழக, 

முந்திரி, 
32 

IV 40 80% 308 32 

V 40 80% 308 32 

PROPOSAL – P4 

ைருடம் 

நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்ப
ட்ட எண் 

உயிர ்விகிதம் % இை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
கிறது 

கைரப்பட்ட 

பகுதி 

இனத்தின் 

தபயர ்

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் 

மரங்கைின் 

எண்ணிக்
ழக 

I 40 80% 352 சைம்பு, 

புங்ழக, 

முந்திரி, 

32 

II 40 80% 352 32 

III 40 80% 352 32 

IV 40 80% 352 32 

V 40 80% 352 32 

PROPOSAL – P5 

ைருடம் 

நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்ப
ட்ட எண் 

உயிர ்விகிதம் % இை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
கிறது 

கைரப்பட்ட 

பகுதி 

இனத்தின் 

தபயர ்

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் 

மரங்கைின் 

எண்ணிக்
ழக 

I 40 80% 360 சைம்பு, 

புங்ழக, 

முந்திரி, 

32 

II 40 80% 360 32 

III 40 80% 360 32 

IV 40 80% 360 32 

V 40 80% 360 32 

 

PROPOSAL – P6 

ைருடம் 

நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்ப
ட்ட எண் 

உயிர ்விகிதம் % இை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
கிறது 

கைரப்பட்ட 

பகுதி 

இனத்தின் 

தபயர ்

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் 

மரங்கைின் 

எண்ணிக்
ழக 

I 30 80% 282 சைம்பு, 

புங்ழக, 

முந்திரி, 

24 

II 30 80% 282 24 

III 30 80% 282 24 

IV 30 80% 282 24 

V 30 80% 282 24 

 

PROPOSAL – P7 

ைருடம் 

நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்ப
ட்ட எண் 

உயிர ்விகிதம் % இை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
கிறது 

கைரப்பட்ட 

பகுதி 

இனத்தின் 

தபயர ்

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் 

மரங்கைின் 

எண்ணிக்
ழக 

I 30 80% 240 சைம்பு, 

புங்ழக, 

முந்திரி, 

24 

II 30 80% 240 24 

III 30 80% 240 24 

IV 30 80% 240 24 

V 30 80% 240 24 

 

PROPOSAL – P8 

ைருடம் 

நடவு தசய்ய 

முன்தமாழியப்ப
ட்ட எண் 

உயிர ்விகிதம் % இை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படு
கிறது 

கைரப்பட்ட 

பகுதி 

இனத்தின் 

தபயர ்

எதிரப்ாரக்்கப்ப
டும் 

மரங்கைின் 

எண்ணிக்
ழக 

I 24 80% 220 சைம்பு, 

புங்ழக, 

முந்திரி, 

19 

II 24 80% 220 19 

III 24 80% 220 19 

IV 24 80% 220 19 
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V 24 80% 220 19 

 

4.6 சமூக பபாருளாதார சூழல்.  

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக 105 ஹதாழிலாளரக்ள் டநரடியாக பயன்ஹபறுவாரக்ள். 

சுமார ்200 எண்ணிக்ககயிலான மக்களுக்கு மகறமுகமாக டவகல வாய்ப்புகள் கிகடக்கும். 

 சி.எஸ்.ஆர ் / சி.இ.ஆர ் நடவடிக்கககளின் கீழ் மருத்துவ, கல்வி மற்றும் உள்கட்டகமப்பு 

டமம்பாடு டபான்ற கூடுதல் வசதிகளும் நகடஹபறும். 

 சமூக - ஹபாருளாதார மற்றும் சமூகவியல் தாக்கத்கத கருத்தில் ஹகாண்டு, மக்களின் 

ஹபாருளாதார நிகல மற்றும் வாழ்க்ககத் தரம் ஹபாதுவாக அதிகரிக்கும் என்பது 

கவனிக்கப்பட்டது.  

தணிக்கும் நடவடிக்றககள் - 

• ஆழை இயந்திரங்கை் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு நை்ை பராமரிப்பு நழடமுழறகை் 

பின்பற்றப்படும், இது சாத்தியமான சத்தம் பிரசச்ிழனகழைத் தவிரக்்க உதவும். 

• மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு ைாரியத்தின் (CPCB) ைழிகாட்டுதலின்படி திட்டத் தைத்திலும் 

அழதச ்சுற்றிலும் பசுழம அரண் உருைாக்கப்படும். 

• முக்கிய மண்டைத்திற்குை் சுற்றுசச்ூைை் பாதிப்ழபக் குழறக்க தபாருத்தமான காற்று மாசு 

கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழக எடுக்கப்படும். 

• ததாழிைாைரக்ைின் பாதுகாப்பிற்காக, ழகயுழறகை், தழைக்கைசங்கை், பாதுகாப்பு 

காைணிகை், கண்ணாடிகை், கைசங்கை், மூக்கு முகமூடிகை் மற்றும் காது பாதுகாப்பு 

சாதனங்கை் சபான்ற தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கை் சுரங்க சட்டம் மற்றும் 

விதிகைின்படி ைைங்கப்படும். 

• இந்தத் திட்டத்தின் மூைம் சநரடியாகவும் மழறமுகமாகவும் ராயை்டி, ைரி, டிஎம்எஃப், 

என்எம்இடி சபான்றைற்றின் மூைம் நிதி ைருைாய்கை் மூைம் மாநிைத்திற்கும் மத்திய 

அரசுக்கும் நன்ழம 

 

5 மாை்று பகுப்பாய்வு (பதாழில்நுட்பம் மை்றும் தளம்) 

தள மாை்றுகள் - 

 சாதாரன கற்கள் இயற்ககயில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் இருக்கும் 

உத்டதசிக்கப்பட்ட  திட்டத்தின் இருப்பிடம் இப்பகுதியின் புவியியல் மற்றும் கனிம படிவுகளுக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மாற்று தளம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்கல. 

சுரங்க பதாழில்நுட்ப மாை்றுகள் - 

 முழு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க டவகலகள் டமற்ஹகாள்ளப்படும், இது மிகவும் 

ஹபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானது, டமலும் தாதுக்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழகலப் 

பாதுகாப்பகதப் பாதுகாக்கிறது. மற்ற ஹதாழில்ககளப் டபாலன்றி, திட்டத்கத மற்ற தளங்களுக்கு 

மாற்ற முடியாது. 

 டமற்பரப்பு கனிம கவப்புக்கள் மற்றும் அதிக கனிம பாதுகாப்கப உறுதி ஹசய்வதால் இந்த 

திட்டம் திறந்த ஹவளி சுரங்க முகறகயப் பின்பற்றும். நிலத்தடி முகறயுடன் ஒப்பிடும்டபாது 

திறந்த ஹவளி முகறயின் சுரங்கமானது அதிக உற்பத்தி மற்றும் சிக்கனமாக இருக்கும். 
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6 சுை்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு திட்டம் - 

 வழக்கமாக ஒரு தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு குறுகிய காலத்தில் டமற்ஹகாள்ளப்படுகிறது 

மற்றும் இயற்கக அல்லது மனித நடவடிக்கககளால் தூண்டப்பட்ட அகனத்து மாறுபாடுககளயும் 

தரவு ஹகாண்டு வர முடியாது. எனடவ சுற்றுசச்ூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கணக்கில் 

எடுத்துக்ஹகாள்ள சுற்றுசச்ூழல் வழக்கமான கண்காணிப்பு திட்டம் அவசியம். கண்காணிப்பின் 

குறிக்டகாள் - 

• கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கககளின் ஹசயல்திறகன சரிபாரக்்க அல்லது  மதிப்பீடு ஹசய்ய; 

• எதிரக்ால தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கான தரவு தளத்கத நிறுவுதல். 

சுற்றுசச்ூழல் கண்காணிப்பு ஹசல் 

 

 

6.2 சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டேகண 

அட்டேகண எண் 6.1   சுற்றுசச்ூழல் சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு அட்டேகண 

அந்தந்த குைாரி உரிழமயாைர ்

நிறுேனத்தின் தகலகம 

சுரங்க வமலாண்கம நிகல 

சுரங்க சமைாைர ்

ஃசபாரச்மன் சமட ் தை சமற்பாரழ்ையாைர ்

 

NABL / MoEF ஆை் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

எம்பானை்ட் 

ஆசைாசகர ்/ 

தைைிப்புற ஆய்ைகம் 

ஏரியா நிகல 

சுற்றுசச்ூைை் அதிகாரி 

உதவியாைர ் சதாட்டக்காரர ் தண்ணீர ்ததைிப்பான் ஆபசரட்டர ்
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ை.எண் 
சுற்று சூைை் 

தரவுகை் 
இடங்கை் 

கண்காணிப்பு அைவுருக்கை் 

காைம் அதிரத்ைண் 

1 காற்று தரம் 
2 இடங்கை்  

(1 Core & 1Buffer) 

24 மணி 
சநரம் 

 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

PM2.5, PM10, SO2 and 

NOx. 

2 
ைானிழை 

ஆய்வு 

காற்று கண்காணிப்பு & 

ஐஎம்டி இரண்டாம் நிழை 

தரவு  

மணிசநரம் 

/ தினசரி 

ததாடரச்ச்ியான 

ஆன்ழைன் 

கண்காணிப்பு 

காற்றின் சைகம், 

காற்றின் திழச, 

தைப்பநிழை, 

3 

நீர ்தர 

கண்காணிப்
பு 

2 இடங்கை்  

(1SW & 1 GW) 
- 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

IS: 10500, 1993 & CPCB 

விதிமுழறகைின் 

கீை் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ை 

அைவுருக்கை் 

4 நீர ்அழமப்பு 

குறிப்பிட்ட கிணறுகைிை் 1 

கிமீ சுற்றைவிை் இழடயக 

மண்டைத்திை் திறந்த 

கிணறுகைிை் நீர ்மட்டம் 

- 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
ஆைம் 

5 சத்தம் 
2 இடங்கை்  

(1Core & 1 Buffer) 

மணிசநரம் 

/ தினசரி 
6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

Leq, Lmax, Lmin, Leq 

பகை் மற்றும் இரவு 

6 அதிரவ்ு 
அருகிை் உை்ை 

குடியிருப்பிை் 
– 

தைடிக்கும் 

தசயை்பாட்டின் 

சபாது 

உசச் துகை் சைகம் 

7 மண் 
2 இடங்கை்  

(1Core & 1 Buffer) 
– 

6 மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 

இயற்பியை் மற்றும் 

சைதியியை் 

பண்புகை் 

8 கிரீன் தபை்ட ் திட்ட பகுதிக்குை் தினசரி மாதங்களுக்கு 

ஒரு முழற 
பராமரிப்பு 

 

 

 

7 கூடுதல் படிப்புகள் - இடர ்மதிப்பீடு மை்றும் தீங்கு - 

 இந்த சுரங்க வழக்கில் ஆபத்து மற்றும் அபாயத்துடன் ஹதாடரப்ுகடய கூறுகள் 

துகளயிடுதல் மற்றும் ஹவடித்தல், கழிவு குப்கப, கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஹவடிக்கும் 

டசமிப்பு ஆகியகவ அடங்கும். டமடல குறிப்பிடப்பட்ட கூறுகளிலிருந்து ஏடதனும் சம்பவங்கள் 

ஏற்படுவகதக் குகறப்பதற்கும் தவிரப்்பதற்கும் நடவடிக்கககள் சுரங்கத் ஹதாடங்கியவுடன் 

திட்டமிடப்பட்டு ஹசயல்படுத்தப்படும்; டமடல விவாதிக்கப்பட்ட ஆபத்து காரணிககளத் 

தவிரப்்பதற்கான நடவடிக்கககள் இதில் அடங்கும். எந்தவிதமான விபத்து / டபரழிகவத் தவிரக்்க 

சரியான இடர ்டமலாண்கம திட்டம் முன்ஹமாழியப்படும். 

 

 

 

 

 

 

7.1 இடர் அைவிடல்  

இடர ்மதிப்பீட்டிற்கான ைழிமுழற, தன்பாத், சுரங்கப் பாதுகாப்பு இயக்குநரகம் (டிஜிஎம்எஸ்) 

தைைியிட்ட குறிப்பிட்ட இடர ்மதிப்பீட்டு ைழிகாட்டுதழை அடிப்பழடயாகக் தகாண்டது, 2002 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்31, 2002 சததியிட்ட சுற்றறிக்ழக எண் 13 உடனடி கைனம் சதழைப்படுபைரக்ளுக்கு 
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முன்னுரிழம அைிப்பதற்காக, சைழை சூைை் மற்றும் அழனத்து தசயை்பாடுகைிலும் இருக்கும் 

மற்றும் சாத்தியமான அபாயங்கழை அழடயாைம் காணவும் மற்றும் அந்த ஆபத்துகைின் ஆபத்து 

நிழைகழை மதிப்பீடு தசய்யவும். சமலும், இந்த ஆபத்துகளுக்கு காரணமான ைழிமுழறகை் 

அழடயாைம் காணப்பட்டு, அைற்றின் கட்டுப்பாட்டு நடைடிக்ழககை், காை அட்டைழணயிை் 

அழமக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட தபாறுப்புகளுடன் பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

தன்பாத்தின் டிஜிஎம்எஸ் ைைங்கிய தமட்டை்ஃதபரஸ் சுரங்கத்ழத நிரை்கிப்பதற்கான தகுதி 

சான்றிதை் ழைத்திருக்கும் தகுதிைாய்ந்த சுரங்க சமைாைரின் ைழிகாட்டுதலின் கீை் முழு சுரங்க 

தசயை்பாடும் சமற்தகாை்ைப்படும். இடர ்மதிப்பீடு என்பது விபத்துகழைத் தடுப்பது மற்றும் அது 

நிகைாமை் தடுக்க சதழையான நடைடிக்ழககழை எடுப்பது பற்றியது 

 

7.2 வபரிடர் வமலாண்கம திட்டம் 

 சபரிடர ் சமைாண்ழம திட்டம் முன்னுரிழம ைரிழசயிை் ைாை்க்ழக பாதுகாப்பு, 

சுற்றுசச்ூைை் பாதுகாப்பு, நிறுைலின் பாதுகாப்பு, உற்பத்திழய மீட்பது மற்றும் மீட்பு 

நடைடிக்ழககழை உறுதி தசய்ைழத சநாக்கமாகக் தகாண்டுை்ைது. 

அனரத்்த முகாழமத்துை திட்டத்தின் சநாக்கமானது சுரங்கத்தின் இழணந்த ைைங்கை் மற்றும் 

தைைிப்புறச ்சசழைகழைப் பயன்படுத்தி பின்ைருைனைற்ழற அழடய சைண்டும் 

 

• பாதிக்கப்பட்டைரக்ைின் மீட்பு மற்றும் மருத்துை சிகிசழ்ச  

• மற்றைரக்ழைப் பாதுகாக்கவும்; 

•  உழடழம மற்றும் சுற்றுசச்ூைலுக்கு ஏற்படும் சசதத்ழத குழறத்தை்; 

•  ஆரம்பத்திை் நிகை்ழைக் கட்டுப்படுத்தி இறுதியிை் கட்டுப்பாட்டிற்குை் தகாண்டு ைருைது; 

•  பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் பாதுகாப்பான மறுைாை்ழைப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் 

•  அைசரநிழைக்கான காரணம் மற்றும் சூை்நிழைகை் பற்றிய அடுத்தடுத்த விசாரழணக்கு 

தபாருத்தமான பதிவுகை் மற்றும் உபகரணங்கழை பாதுகாக்கவும் 

7.3 ஒட்டுஹமாத்த தாக்க விகைவு 

     சாதாரண கல்லின் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

ே.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 
தின உற்பத்தி தின சரக்குந்து சுகம 

P1 26260 5252 18 3 

P2 60260 12052 40 7 

P3 116595 23319 78 13 

P4 136750 27350 91 15 

P5 124155 24831 83 14 

P6 85591 17118 57 10 

P7 58140 11628 39 6 

P8 44680 8936 30 5 

ஹமாத்தம் 652431 130486 435 72 

E1 27495 5499 18 3 

E2 56192 11238 37 6 

E3 18300 3660 12 2 

E4 102175 20435 68 11 

ஹமாத்தம் 204162 40832 136 23 

ஹமாத்தம் 856593 171319 571 95 
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கிராேல் ஒட்டுஹமாத்த உற்பத்தி 

ே.எண் 
ஐந்தாண்டு 

உற்பத்தி 

ஆண்டு 

உற்பத்தி 

தின 

உற்பத்தி 
தின சரக்குந்து சுகம 

P1 10692 3564 12 2 

P2 1080 1080 4 1 

P3 0 0 0 0 

P4 0 0 0 0 

P5 13120 4373 15 2 

P6 0 0 0 0 

P7 0 0 0 0 

P8 0 0 0 0 

ஹமாத்தம் 24892 9017 30 5 

E1 3876 3876 13 2 

E2 3696 3696 12 2 

E3 8058 2686 9 1 

E4 17950 5983 20 3 

ஹமாத்தம் 33580 16241 54 9 

ஹமாத்தம் 58472 25259 84 14 

 

குேரிகைின் முன்கூட்டிய சத்ததின் இயல்பற்ற மதிப்பு  

அகமவிடம் 

அருகிலுை்ை 

குடியிருப்பு 

பின்னணி 
மதிப்பு  

(பகல்) dB(A) 

இயல்பற்ற மதிப்பு 

dB(A) 

ஹமாத்தமாக 

கணிக்கப்பட்டது 

dB(A) 

குடியிருப்பு 

பகுதியில் 

தரநிகலகை் dB(A) 

Habitation Near P1 45.9 45.6 48.8 

55 

Habitation Near P2 44.3 43.2 46.8 

Habitation Near P3 43.2 44.8 47.1 

Habitation Near P4 44.2 42.8 46.6 

Habitation Near P5 43.8 41.6 45.9 

Habitation Near P6 42.9 43.8 46.4 

Habitation Near P7 44.6 44.5 47.6 

Habitation Near P8 45.9 41.2 47.2 

Habitation Near E1 43.1 42.0 45.6 

Habitation Near E2 34.5 43.4 44.0 

Habitation Near E3 40.9 41.0 44.0 

Habitation Near E4 43.4 40.1 45.1 

 

 

சமூக பபாருளாதார நன்றமகள் 

ே.எண் வேகலோய்ப்பு ஹமாத்த முதலீடு CER @ 2% 

P1 18 Rs.23,39,300/- Rs.47,000/- 

P2 12 Rs.43,92,000/- Rs 88,000/- 

P3 19 Rs.61,29,000/- Rs 1,23,000/- 

P4 24 Rs.1,30,60,000/- Rs 2,62,000/- 

P5 17 Rs.65,28,000/- Rs 1,31,000/- 

P6 17 Rs.61,76,000/- Rs 1,24,000 /- 

P7 14 Rs.40,26,000/- Rs 81,000/- 

P8 13 Rs.30,89,000/- Rs 62,000 /- 

ஹமாத்தம் 134 Rs.4,57,39,300/- Rs 9,18,000/- 

E1 11 Rs.57,79,000/- Rs 1,15,580 /- 

E2 11 Rs.58,28,000/- Rs 1,16,560 /- 

E3 13 Rs.34,20,000/- Rs 68,400 /- 

E4 10 Rs.63,75,000/- Rs 1,27,500 /- 

ஹமாத்தம் 45 Rs.2,14,02,000/- Rs 4,28,040/- 

ஹமாத்தம் 179 Rs.6,71,41,300/- Rs 13,46,040/- 
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8 திட்ட நன்றமகள் – 

    சைைம்பாழையம் & பூமலூர,் சாதாரண கை் மற்றும் கிராைை் கிைஸ்டர ்சுரங்க 

திட்டங்கை் சுமார ் 6,52,431 மீ  சாதாரண கை் மற்றும் 24,892 மீ  கிராைை் உற்பத்தி தசய்ைழத 

சநாக்கமாகக் தகாண்டுை்ைது. இது அருகிலுை்ை பகுதிகைிை் சமூக-தபாருைாதார 

நடைடிக்ழககழை சமம்படுத்துைசதாடு, பின்ைரும் நன்ழமகழையும் விழைவிக்கும் 

• உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• சமூக உள்கட்டகமப்பில் முன்டனற்றம் 

• டவகல வாய்ப்பு 

• சமூக விழிப்புணரவ்ு திட்டம், சுகாதார முகாம்கள், மருத்துவ உதவி, குடும்ப நல முகாம்கள் 

டபான்ற சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள சுரங்க உரிகமயாளரக்ள் 

டமற்ஹகாள்வாரக்ள்.  

• சுரங்கத்தின் டமாசமான விகளவுககளத் தணிக்கவும், அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் 

சுற்றுப்புறத்கதயும் சுற்றுசச்ூழகலயும் டமம்படுத்தவும் சுரங்கப் பகுதியில் ஒரு காடு 

வளரத்்து உருவாக்கப்படும். 

 

 

9 சுை்றுசச்ூழல் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு.  

 சுற்றுசச்ூழல் ஹசலவ நன்கம பகுப்பாய்வு பரிந்துகரக்கப்படவில்கல. 

 சுை்றுசச்ூழல் மமலாண்றம திட்டம் - 

 சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) என்பது அடிப்பகட நிகல சுற்றுசச்ூழல் நிகல, 

சுரங்க முகற மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

தள குறிப்பிட்ட திட்டமாகும். தாக்கத்தின் ஒவ்ஹவாரு பகுதிகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான 

தாக்கங்ககள குகறக்க நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட டவண்டும், இகவ இயற்ககயில் நன்கம 

பயக்கும் இடங்களில், இத்தககய தாக்கங்கள் டமம்படுத்தப்பட டவண்டும் / அதிகரிக்கப்பட 

டவண்டும், இதனால் ஒட்டுஹமாத்த பாதகமான தாக்கங்கள் முடிந்தவகர குகறந்த மட்டத்திற்கு 

குகறக்கப்படுகின்றன. 

 ஆதரவாளரக்ள் ஒரு ஒழுங்ககமக்க டவண்டும் சுற்றுசச்ூழல் கட்டுப்பாட்டு 

நடவடிக்ககககள நிரவ்கித்தல் மற்றும் ஹசயல்படுத்துவதற்கு ஹபாறுப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

கண்காணிப்பு அகமப்பு. அடிப்பகடயில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹவளி நிறுவனங்ககள நியமிப்பதன் 

மூலம் சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீரின் தரம், மண்ணின் தரம் மற்றும் ஒலி நிகல டபான்ற 

சுற்றுசச்ூழல் மாசு அளகவக் கண்காணிப்பகத இந்த துகற கண்காணிக்கும். 

. சுரங்கச ் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி ஹதாழிலாளரக்ளின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

குறித்து டதகவயான அகனத்து முன்ஹனசச்ரிக்கக நடவடிக்ககககளயும் ஆதரவாளர ்எடுப்பார,் 

குத்தககப் பகுதிக்குள் சுகாதார வசதிகள் வழங்கப்படும். 

 ஆதரவாளரக்ள் இப்பகுதியில் உள்ள மக்களின் ஒட்டுஹமாத்த வளரச்ச்ிக்கான சமூக 

ஹபாறுப்புணரவ்ு நடவடிக்ககககள டமற்ஹகாள்வாரக்ள். இந்த நடவடிக்கககளில் மருத்துவ 

முகாம்கள், நீர ் வழங்கல், பள்ளி உள்கட்டகமப்பு டமம்பாடு டபான்றகவ அடங்கும். 
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திட்டப்பணிகயச ் சுற்றியுள்ள சமூக நலனுக்காக பல்டவறு துகறகளில் சமூக ஹபாறுப்புணரவ்ு 

நடவடிக்ககககள உரிகமயாளர ்டமற்ஹகாண்டு வருகின்றனர.்  

 

10 முடிவுறர - 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவிதமான பாதகமான விகளகவயும் 

ஏற்படுத்தாது என்று பல்டவறு சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் மீதான டநரம்கறயான மற்றும் 

எதிரம்கறயான விகளவுகளின் அடிப்பகடயில், தாக்கங்களின் ஒட்டுஹமாத்த மதிப்பீட்டிலிருந்து 

இந்த  முடிவுக்கு வரலாம். 

 சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புககளத் தணிக்க, 

நன்குதிட்டமிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் டமலாண்கம திட்டம் (EMP) மற்றும் விரிவான பிந்கதய திட்ட 

கண்காணிப்பு அகமப்பு ஆகியகவ ஹதாடரச்ச்ியான கண்காணிப்பு மற்றும் உடனடித் 

திருத்தத்திற்காக வழங்கப்படுகின்றன. சுரங்க நடவடிக்கககள் காரணமாக, திட்ட தளத்திலும் 

அகதச ்சுற்றியுள்ள சமூக ஹபாருளாதார நிகலகமகளும் கணிசமாக டமம்படுத்தப்படும். எனடவ, 

சுற்றுசச்ூழல் அனுமதி விகரவில் வழங்கப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 


